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S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono dynamikę i uwarunkowania cyrkulacyjne oraz radiacyjne ekstremalnych 
wartości klimatycznych bilansów wodnych we Wrocławiu-Swojcu w latach 1891-2003. Rozpatruje 
się w niej sumy miesięczne oraz sekwencje 2-, 3-, 4-, 6- i 12-miesięczne badanych ekstremów i uzu-
pełnia je analizą przebiegów 2-, 3-, 7-, 11-letnich i innych sum konsekutywnych. Koncentrując się na 
wartościach klimatycznych bilansów wodnych z sezonu wegetacyjnego, wiąże się je z bilansami 
wodnymi okresów poprzedzających, uwypuklając moderującą rolę jesienno-zimowych oraz wcze-
snowiosennych zapasów wody gruntowej w ukształtowaniu letnich stosunków wodnych w agroeko-
systemach. Uzyskane wyniki świadczą o falowym przebiegu długookresowej dynamiki ekstremów. 
Wyróżnia się tendencja do grupowania wartości ekstremalnych w pewnych dekadach lat i braku ich 
występowania w pozostałych okresach. Taki charakter zmian jest silnie związany z przemiennością 
epok Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) i prawdopodobnie sekularnym rytmem aktywności sło-
necznej. W wyniku analizy wieloletniej zmienności ekstremów klimatycznych bilansów wodnych, 
czyli różnicy między opadem normalnym i parowaniem wskaźnikowym oraz ich uwarunkowań, 
uzyskano możliwość lepszego rozpoznania problematyki suszy i lat nadmiernie wilgotnych w skali 
regionalnej. 

WSTĘP 

Tematyka parowania, opadów i bilansów wodnych, ze względu na ich egzy-
stencjalne i gospodarcze znaczenie, ma w literaturze polskiej duży udział. Łączą 
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się z nią ściśle zagadnienia suszy i lat posusznych oraz okresów nadmiernie wil-
gotnych. Z nowszych opracowań warto wspomnieć prace EWERTA [2000], KOŻU-
CHOWSKIEGO [2004], ŁABĘDZKIEGO i BĄKA [2004] oraz Susze ... [1995]. Zainte-
resowanie zjawiskami ekstremalnymi w odległym horyzoncie zdarzeń ogranicza 
się w tej dziedzinie, z powodu braku sekularnych ciągów parowania, przeważnie 
do opadu. Uzyskane na podstawie różnicy opadu i odpływu informacje o parowa-
niu terenowym obarczone są zbyt dużym błędem szacunku, aby wiarygodnie sto-
sować je do takich analiz. W niniejszej pracy wykorzystano zweryfikowane wielo-
letnie szeregi czasowe parowania wskaźnikowego, opadów i klimatycznych bilan-
sów wodnych pomierzone lub obliczone dla warunków przyrodniczych Obserwato-
rium AR Wrocław–Swojec. W pracy przedstawiono dynamikę i uwarunkowania 
cyrkulacyjne oraz radiacyjne ekstremalnych wartości parowania wskaźnikowego 
i klimatycznych bilansów wodnych we Wrocławiu–Swojcu w latach 1891–2003. 

METODY BADAŃ 

Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologiczne Akademii Rolniczej we Wro-
cławiu–Swojcu (ϕ  = 51o07’ N, λ = 17o10’ E, H = 121 m n.p.m.), położone w pery-
feryjnej, użytkowanej rolniczo północno-wschodniej części miasta, jest reprezenta-
tywne dla rolniczych terenów Niziny Śląskiej. Dysponuje seriami pomiarowymi 
standardowych elementów meteorologicznych od 1947 r., a seriami pomiarów 
ewaporacyjnych i radiacyjnych od 1961 r. Wykorzystując ten materiał i dane z in-
nych, pracujących obecnie i w przeszłości, stacji meteorologicznych Wrocławia 
oraz stacji sąsiednich, odtworzono w sposób wiarygodny od 1891 r. przebieg pod-
stawowych wartości (miesięcznych sum lub średnich) elementów niezbędnych do 
obliczenia parowania wskaźnikowego Eo i klimatycznych bilansów wodnych KWB 
[BRYŚ, BRYŚ, 2004]. Jednorodność tak uzyskanych ciągów sprawdzono za pomocą 
testu Bartletta [TWARDOSZ, 1997], który nie wykazał braku homogeniczności ba-
danych szeregów czasowych.  

Parowanie wskaźnikowe obliczono według wzorów: Baca i Bryś, ale do dalszej 
analizy wybrano ciąg wartości uzyskany na podstawie wzoru Bryś [BRYŚ, 2002; 
BRYŚ, BRYŚ, 2004], jako lepiej estymujący wartości rzeczywiste parowania z wol-
nej powierzchni wody dla warunków lokalnych i regionalnych. Przeprowadzone na 
materiale pomiarowym z lat 1961–2003 analizy wykazały bowiem, że wzór Bryś 
jest bardziej „czuły” na rejestrację wartości ekstremalnych parowania niż wzór 
Baca. Dla wartości miesięcznych ma on postać: 

 ( ) 7,4252,087,429,1 +++= GvdEo  (1) 

gdzie: 
Eo  – parowanie wskaźnikowe, mm; 
d  – niedosyt wilgotności powietrza na wysokości 2 m, hPa; 
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v  – prędkość wiatru na wysokości 10 m, m·s–1; 
G  – miesięczne sumy promieniowania całkowitego na wysokości 1,5 m, 

MJ·m–2. 

Formuła ta jest więc funkcją tych samych elementów meteorologicznych, co 
wzór Baca. W związku z tym, że odnosi się do parowania z wolnej powierzchni 
wody pomierzonego klasycznym ewaporometrem wagowym Wilda (o pow. 250 
cm2, umieszczonego na wys. 0,5 m pod przewiewną żaluzjową osłoną) daje moż-
liwość wiarygodnego, wskaźnikowego oszacowania parowania wody (lub sublima-
cji lodu) również w okresie zimowym [BAC, 1968]. 

Ze względu na sezonowy charakter wielkości parowania oraz szczególną do-
tkliwość posuch dla rolnictwa zwrócono uwagę głównie na maksymalne wartości 
Eo i ich wpływ na niedobór wody w okresach krytycznego zapotrzebowania na 
wodę przez rośliny typowych upraw rolniczych Polski.  

Do badań wieloletniej zmienności ekstremów klimatycznych bilansów wod-
nych KWB, czyli różnicy między opadem P i parowaniem wskaźnikowym Eo, 
wykorzystano jedynie dane z opadu wskaźnikowego [JAWORSKI, 1979], czyli opa-
du „standardowego” (tj. opadu normalnego nieskorygowanego, pomierzonego na 
standardowej wysokości 1 m) lub opadu sprowadzonego (za pomocą równań regre-
sji liniowej) do tej postaci (dotyczy to pomiarów sprzed 1921 r., które wykonywa-
no na wysokości 1,5 m). Problem opadów rzeczywistych jest bowiem na tyle nadal 
dyskusyjny i wielowątkowy, iż poza stwierdzeniem, że rzeczywiste opady są przy-
puszczalnie ok. 15–20% większe od opadów rejestrowanych w okresie wegetacyj-
nym za pomocą deszczomierza Hellmanna [JAWORSKI, 1979; ROJEK, 1984], nie 
odniesiono się, pod tym względem, krytycznie do wartości P, którymi dysponowa-
no. Uzyskane wartości KWB należy więc traktować jako bardzo zgrubne przybli-
żenie do rzeczywistości, czyli raczej jako pewien użyteczny wskaźnik, szczególnie 
do analiz jakościowych, a nie bezwzględny probierz stosunków wilgotnościowych. 
Tym niemniej, przy uwzględnieniu tych jego ograniczeń, daje on możliwość lepsze-
go rozeznania problematyki suszy i lat nadmiernie wilgotnych w skali regionalnej. 

W pracy rozpatrzono sumy miesięczne oraz konsekutywne sekwencje 2-, 3-,  
4-, 6- i 12-miesięczne analizowanych ekstremów. Progi wartości ekstremalnych 
dobrano tak, aby liczebności wartości maksymalnych i minimalnych obejmowały 
po ok. 1–1,5% ogółu wartości, czyli stanowiły sumarycznie ok. 30–40 wartości 
każdego rozpatrywanego elementu meteorologicznego spośród branych pod uwagę 
1356 wartości miesięcznych (lub od 1355 do 1345 dla wartości konsekutywnych 
od 2-miesięcznych do rocznych). Koncentrując się na wartościach KWB z sezonu 
wegetacyjnego połączono je, poprzez 6- i 12-miesięczne różne sekwencje konseku-
tywne, z bilansami wodnymi okresów poprzedzających, uwypuklając moderującą 
rolę jesienno-zimowych oraz wiosennych zapasów wody gruntowej dla letnich 
stosunków wodnych w agroekosystemach. Pojawy ekstremów ewaporacyjnych 
uchwycono na tle kształtowania się odpowiednich wartości (sum lub średnich) 
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podstawowych czynników kontrolujących parowanie wskaźnikowe, tj. niedosytu 
wilgotności powietrza d, prędkości wiatru v oraz natężenia promieniowania całko-
witego G. Podobne zainteresowanie dotyczyło opadu P i jego stosunku do Eo  
w ekstremalnych wartościach KWB.  

Tak ujęte relacje KWB poddano analizie pod kątem ich związku z cyrkulacją 
atmosferyczną, uwypuklając różnej rangi telekoneksje z Oscylacją Północnoatlan-
tycką (NAO), wg podstawowych wskaźników: Hurrella, Jonesa i Rogersa, zgodnie 
z metodyką podaną we wcześniejszej pracy [BRYŚ, BRYŚ, 2002]. Zwrócono rów-
nież uwagę na powiązania ekstremów z typami cyrkulacyjnymi wyróżnionymi 
przez OSUCHOWSKĄ-KLEIN [1978; 1991]. Dodatkowo, mając na względzie ewen-
tualne związki lat suchych lub wilgotnych z aktywnością słoneczną, zbadano kore-
lacje synchroniczne i asynchroniczne między liczbami Wolfa a KWB, P i Eo.  

WYNIKI BADAŃ I ICH DYSKUSJA 

Minimalne wartości klimatycznego bilansu wodnego w analizowanym wielole-
ciu wystąpiły w lipcu 1904 r. oraz w lipcu 1994 r., osiągając kolejno: –148 i –138 
mm (rys. 1). Następne co do wartości minima zanotowano w czerwcu 1917 r.  
(–131 mm) oraz w sierpniu 1892 r. (–125 mm). Dwanaście kolejnych anomalnych 
wartości ujemnych KWB przekroczyło (lub osiągnęło) jeszcze próg –100 mm (rys. 
1, 2). Ekstrema te występują w 3 wymienionych miesiącach letnich, najczęściej 
w lipcu (8 razy w wieloleciu), a w czerwcu i sierpniu po 4. Średnia wartość 8 naj-
głębszych anomalii ujemnych wyniosła –114 mm w lipcu, –111 w sierpniu i –103 
w czerwcu, co odpowiada średnim dobowym: –3,68, –3,57 oraz –3,44 mm. Eks-
trema majowe przekraczają 2-krotnie (w 1988 i w 1990 r.) próg –90 mm (rys. 1), 
a średnia wartość 8 najgłębszych anomalii wynosi w tym okresie –86 mm, tj. –2,76 
na dobę. Ekstrema o progowej wartości –90 mm wystąpiły 22 razy (rys. 2) w la-
tach: 1892–1894 (kolejno: VIII, VI, VII), 1900 (VIII), 1904 (VI–IX), 1911 (VII), 
1917 (VI), 1921(VIII), 1930 (VI), 1934 (VII), 1940 (VI), 1943 (VII–VIII), 1983 
(VII), 1988 (V), 1990 (V), 1992 (VII), 1994 (VII), 2000 (VI), 2003 (VI).  

Przeciwny biegun reprezentowany przez anomalie dodatnie tworzą maksima 
lipcowe: 182 mm w 1997 r. i 157 mm w 1980 r. (rys. 1). Wyróżnia się również 
ekstremum październikowe z 1930 r., wynoszące 139 mm (rys. 1 b). Wartość 100 
mm przekraczają także 4 inne anomalie: czerwcowa z 1926 r. (117 mm), lipcowa 
z 1955 r. (117 mm) oraz sierpniowe – z 1964 r. (103 mm) i z 1985 r. (119 mm). 
Powyżej progu 90 mm lokują się jeszcze wartości: majowa z 1939 r. (98 mm), 
2 lipcowe – z 1957 r. (94 mm) i z 2001 r. (99 mm), 3 sierpniowe – z 1970, 1977 
i 1986 r. (kolejno 99, 95 i 91 mm) oraz październikowa z 1974 r. (92 mm). Spośród 
ekstremów jesiennych do tego pułapu zbliża się maksimum listopadowe z 1919 r., 
wynoszące 89 mm (rys. 2). Próg 75 mm przekracza w sumie 21 wartości, a próg 70 
mm – 26 wartości,  ale liczba wystąpień  tych anomalii  w poszczególnych  miesią-  



 K. Bryś, T. Bryś: Ekstremalne wartości klimatycznych bilansów wodnych ...  15 

a)

-160
-120
-80
-40

0
40
80

120
160
200

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

miesiące od XII 1901 r.
months from XII 1901 year

P
-E

o,
 m

m

b)

-160
-120
-80
-40

0
40
80

120
160
200

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

miesiące od XII 1925 r.
months from XII 1925 year

P
-E

o,
 m

m

 
c)

-160
-120
-80
-40

0
40
80

120
160
200

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

miesiące od XII 1939 r. 
months from XII 1939 year

P
-E

o,
 m

m

d)

-160
-120
-80
-40

0
40
80

120
160
200

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

miesiące od XII 1974 r.
months from XII 1974 year

P
-E

o,
 m

m
 

e)

-160
-120
-80
-40

0
40
80

120
160
200

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

miesiące od XII 1987 r.
months from XII 1987 year

P
-E

o,
 m

m

f)

-160
-120

-80
-40

0
40
80

120
160
200

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

miesiące od XII 1996 r.
months from XII 1996 year

P-
Eo

, m
m

 
 

Rys. 1. Wybrane 7-letnie przebiegi miesięcznych sum wartości P – Eo we Wrocławiu–Swojcu  
z różnymi wariantami wystąpień ekstremów tych sum w latach: a) 1902–1908, b) 1926–1932,  

c) 1940–1946, d) 1975–1981, e) 1988–1994, f) 1977–2003; P – opad; Eo – parowanie wskaźnikowe 
obliczone z wzoru Bryś; miesiące od XII – kolejne miesiące: 1–84 od grudnia podanego roku 

Fig. 1. Selected 7-years runs of monthly sums of P – Eo values in Wrocław–Swojec with different 
variants of the occurrence of extreme sums in the years: a) 1902–1908, b) 1926–1932, c) 1940–1946, 
d) 1975–1981, e) 1988–1994, f) 1977–2003; P – precipitation, Eo – reference evaporation calculated 
from the Bryś’s formula; months since XII – subsequent months: 1–84 since December of a denoted 

year 

cach jest różna. Najwięcej wartości wynoszących ponad 70 mm stwierdzono w lip-
cu (9 anomalii), następnie w październiku (6) i sierpniu (5). W maju takich anoma-
lii było 3, a w czerwcu i listopadzie po 1. Takiemu rozkładowi maksimów w znacz-
nej mierze odpowiada kolejność średniej wartości anomalii dodatniej w poszcze-
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gólnych miesiącach (liczonej z 8 najwyższych wartości sum miesięcznych): 111 
mm (czyli 3,57 mm na dobę) w lipcu, 86 (2,78 na dobę) w sierpniu, 81 (2,62 na 
dobę) w październiku, 66 (2,13 na dobę) w maju, 63 (2,09 na dobę) w czerwcu, 59 
(1,98 na dobę) we wrześniu i 57 (1,88 na dobę) w listopadzie. 

Grudzień i styczeń to czas największego „uspokojenia” wahań klimatycznego 
bilansu wodnego, cechujący się małymi wartościami anomalii ujemnych i bardzo 
umiarkowanymi anomalii dodatnich. Dokumentują to średnie z 8 skrajnych warto-
ści anomalii: –11,5 mm (–0,37 mm na dobę) i 52 (1,67 na dobę) w grudniu oraz –
14 (–0,45 na dobę) i 48 (1,53 na dobę) w styczniu. Najmniej „podatnym” miesią-
cem na anomalie KWB jest luty, gdyż odpowiednie wartości średnie wynoszą:  
–17,2 mm (–0,61 mm na dobę) i 33,3 (1,18 na dobę), co jest równoważne amplitu-
dzie 50,5 mm (1,79 na dobę) średnich anomalii. Nieco większą podatność stycznia 
i grudnia znamionują amplitudy 61,3 mm (1,98 mm na dobę) i 63,2 (2,04 na dobę).  

Poza miesiącami zimowymi, stosunkowo małe amplitudy, tj. 73,4 mm (2,44 
mm na dobę) i 83,6 mm (2,69 na dobę), cechują listopad (–16,9 mm i 56,5 mm) 
i marzec (–42,3 mm i 41,3 mm). Kwiecień, ze średnimi anomaliami 25,4 mm (0,85 
na dobę) i –67,4 mm (–2,25 mm na dobę), jest miesiącem o najmniejszej „podatno-
ści” na anomalie dodatnie oraz umiarkowanej na anomalie ujemne, co powoduje, 
że ze średnią amplitudą 92,8 mm (3,1 mm na dobę) można go zaliczyć do okresu 
o najsłabszej anomalności sum KWB. Miesiące XI–IV, tworzące zimowe półrocze 
hydrograficzne, są więc wyodrębniającym się wyraźnie czasem najmniejszej „po-
datności” na anomalie KWB. Wpływają na to nie tylko mniejsze niż w półroczu  
V–X różnice między sumami opadów i parowania wskaźnikowego, lecz także 
większa stabilność opadów (ich zmienność jest czynnikiem decydującym o kształ-
towaniu analizowanych cech KWB). Współczynniki zmienności sum opadów pół-
rocza zimowego (hydrologicznego) wynoszą 18,1%, a letniego 38,8%. Odpowied-
nie wartości dla Eo to: 31,1 i 21,3%. Największą zmienność sum miesięcznych P 
stwierdzono w październiku (67,4%), wrześniu (61,9%) i lipcu (54,6%), 
a najmniejszą w kwietniu (44,8%), czerwcu (46,1%) i listopadzie (47,5%). Naj-
mniejsze współczynniki zmienności Eo występują w maju (19,2%), czerwcu 
(20,8%) i kwietniu (20,9%), a największe w styczniu (27,7%), lutym (28,6%), 
marcu (24,2%) oraz sierpniu (23,8%). 

O skali różnic wartości ekstremalnych między wymienionymi półroczami do-
bitnie świadczy zestawienie ich średnich amplitud anomalii. Wartości te w okresie 
XI–IV wynoszą kilkadziesiąt milimetrów, natomiast w okresie V–X wyraźnie 
przekraczają 100 mm. Średnie amplitudy anomalii w lipcu osiągają wartość aż 225 
mm (7,25 mm na dobę), 197 mm w sierpniu (6,35 na dobę), 166 w czerwcu (5,53 
na dobę) i 152 (4,89 na dobę) w maju. „Podatność” na anomalie półrocza V–X jest 
najmniejsza we wrześniu i październiku. Amplitudę wrześniową, wynoszącą 124,5 
mm (4,15 mm na dobę), tworzą średnie wartości skrajnych anomalii, tj. –65,2  
(–2,17 na dobę) i 59,3 (1,98 na dobę), a październikową, która jest równa 120,5 
mm (3,88 na dobę), wartości –39,2 (–1,26 na dobę) oraz 81,3 (2,62 na dobę).  
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Wartości ciągów anomalii od 1- do 12-miesięcznych sum konsekutywnych 
KWB opisuje z bardzo dużym przybliżeniem (R2 = 0,957–0,996) wielomian  
2-stopnia, w odniesieniu do najbardziej krańcowych wartości tych sum w badanym 
wieloleciu (rys. 3a) bądź średnich z 8 skrajnych wartości (rys. 3b) – oddzielnie dla 
przebiegów minimów i maksimów.  
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Rys. 3. Przebiegi ciągów anomalii 1–12-miesięcznych sum konsekutywnych klimatycznego bilansu 
wodnego KWB w latach 1891–2003 we Wrocławiu–Swojcu: a) wartości ekstremalnych (max, min), 

b) średnich wartości z 8 skrajnych anomalii dodatnich (+) i ujemnych (–); Wielom. – wielomian  
2. stopnia 

Fig. 3. The runs of the 1 to 12 months consecutive sums of climatic water balance KWB values in the 
years 1891–2003 in Wrocław–Swojec: a) extreme values (max, min), b) average values from  

8 extreme positive (+) and negative (–) anomalies; Wielom. – 2nd order polynomial 

Krzywe wykładnicze wykreślone dla anomalii dodatnich (rys. 3) stale rosną, 
choć słabiej, począwszy od sekwencji 8-miesięcznych. Anomalie ujemne, po okre-
sie szybkiego zwiększenia ich wartości bezwzględnych stabilizują się na poziomie 
6–10-miesięcznych (lub 8–10-) sekwencji konsekutywnych, po czym zmniejszają 
się (wygięcie krzywej w stronę wartości dodatnich). Decyduje o tym półrocze XI– 
–IV odnawiania zapasów wody gruntowej. Ta sezonowość przebiegów ma swoje 
długookresowe, rytmiczne dopełnienie, widoczne na rysunku 4. w postaci zmian 
kierunkowych biegu odpowiednich ciągów sekwencji wieloletnich (od 1- do  
112-letnich sum konsekutywnych).  

Na podstawie takiego uporządkowania można wyróżnić przejawy bardzo silnej 
rytmiczności 32–33-letniej, z największym osłabieniem anomalii w konsekutyw-
nych sekwencjach 16-, 48–49- i 80–81-letnich oraz ich maksymalnym wzmoże-
niem w odpowiednich sekwencjach 32–33-, 64–66- i 96-letnich. Rytmiczność tę 
obrazuje dobitnie przebieg konsekutywnych amplitud ekstremów sum KWB (rys. 
4b). Występuje też mocny, lecz mający dwoisty przebieg, rytm 28-letni – osłabie-
nie anomalii w sekwencjach 13–14-, 41–42 oraz 71–72-letnich i ich nasilenie w se-
kwencjach  28–29-,  56–57-  oraz 83–85-letnich,  bądź  jako  przesunięte o 1–2 lata  
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Rys. 4. Przebiegi ciągów anomalii 1–112-letnich sum konsekutywnych klimatycznego bilansu wod-

nego KWB w latach 1891–2003 we Wrocławiu–Swojcu: a) wartości ekstremalnych (max, min),  
b) wartości amplitudy tych ekstremów  

Fig. 4. The runs of the 1 to 112 years consecutive sums of climatic water balance KWB values in the 
years 1891–2003 in Wrocław–Swojec: a) extreme values (max, min), b) amplitudes of the extremes 

i odmienne w fazie zrytmizowanie, w którym prawdopodobnie pojawia się „zabu-
rzający” wpływ 11-letniej cyklicznej aktywności solarnej. W tym ostatnim przy-
padku maksima anomalii wypadają w sekwencjach 11- lub 13–14-letnich i poja-
wiają się ponownie w sekwencjach 43- lub 47-letnich oraz w 73-letnim, zaś osła-
bienia ekstremów w 25–26-, 56–57- i 91-letnich. Być może, ten przeplatający się 
fazowo rytm jest również złożeniem innych krótszych rytmów: 6–7- oraz 14–15- 
-letnich. Przypuszczenia te mają silne oparcie w wynikach analizy widmowej KWB 
[BRYŚ, BRYŚ, 2004]. Zgodnie z nią, należy jeszcze spodziewać się rytmiczności 
2,3–2,5-letniej, będącej efektem przeważającego wpływu opadu na klimatyczny 
bilans wodny. Należy też mieć na uwadze, że cykliczność czy raczej quasi-
cykliczność KWB jest efektem wypadkowym różnych rytmów opadowych i cy-
kliczności ewaporacyjnej. 

W analizowanym wieloleciu występuje zatem tendencja do pewnego grupowa-
nia się wartości anomalnych. To, co w przypadku sum miesięcznych, a do pewne-
go stopnia i 2-miesięcznych, jest jeszcze stosunkowo słabo widoczne (rys. 2), gdyż 
ma umiarkowany charakter, staje się już bardzo wyraźne w zestawieniach sum  
3- lub 4-miesiecznych (rys. 5), a szczególnie ostre w zestawieniach sum 6-miesię-
cznych (rys. 6). Ekstrema ujemne skupiają się w 3 grupach lat: 1891–1917, 1933– 
–1954 oraz 1992–1994 (a słabsze do 2003 r.), przy czym występują sezonowo. 
Podczas gdy anomalie ujemne 3-miesięczne zdecydowanie przeważają w miesią-
cach od IV–VI do VI–VIII, a 4-miesięczne od IV–VII do VII–X, to 6-miesięczne 
są nieomal wyłączną anomalią (poza 3 niewielkimi dodatnimi) w sekwencjach od 
II–VII do VI–XI. Te długotrwałe, najbardziej dotkliwe dla produkcji rolnej, domi-
nują więc w całym sezonie wegetacyjnym i są cechą lat suszy: 1904, 1943 oraz 1992. 

Sezonowość dotyczy także ekstremów dodatnich. W sekwencjach 3-miesięcz-
nych, w okresach od V–VII do VII–IX, takie anomalie występują w różnych ze-
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stawieniach w latach 1926, 1956, 1958, 1965, 1977–1978, 1980–1981, 1986–1987, 
1997 i następują po latach anomalii ujemnych. W całym badanym wieloleciu, 
w czasie jesienno-zimowym, ale w sekwencjach liczonych już od schyłku lata, 
czyli od VIII–X do XII–II, występują wyłącznie anomalie dodatnie. Ma to swoje 
uzasadnienie w zmniejszającej się sezonowo roli parowania w kształtowaniu KWB 
i zwiększającej opadów. Anomalie w tym okresie związane są z pluwialnymi lata-
mi 1900, 1915, 1919–1922, 1930, 1948 oraz 1970–1981. Ten stan rzeczy ma po-
twierdzenie w sposobie grupowania się sezonowego oraz wieloletniego sum eks-
tremów dodatnich w sekwencjach 4- (rys. 5) i 6-miesięcznych (rys. 6). Te ostatnie 
anomalie pojawiają się jedynie w latach 1982 i 1987 w sekwencjach rozpoczynają-
cych się późną wiosną, tj. V–X lub VI–XI, a pozostałe, skupione w latach 1915– 
–1931 oraz 1970–1987, dotyczą wyłącznie półroczy od VII–XII do X–III, w któ-
rych brak anomalii ujemnych. Zatem lata gromadzenia się anomalii dodatnich na-
stępują na ogół po wieloletnich okresach dominacji anomalii ujemnych i mają 
związek z falowym rytmem zmian KWB, jako pochodnej wieloletniej zmienności P 
i Eo. Widoczne we fluktuacjach przebiegów sum konsekutywnych 2- i 3-letnich 
(rys. 7a) kolejne okresy dominacji wartości ujemnych oraz dodatnich KWB, jeszcze 
wyraźniejsze po wygładzeniu 7- i 11-letnimi sumami konsekutywnymi (rys. 7b), 
odpowiadają w swoich skrajnych wartościach czasowi pojawiania się zgrupowań 
odpowiednich wartości anomalii. Wyróżniają się tam także, z wartościami KWB 
zbliżonymi do zera, większość lat 50. (poza suchym latami 1950, 1953, 1959) i lata 
60. (z wyjątkiem 1969 r.), jako wolne od anomalii. Znamienne, że czas tego „spo-
koju” przypada na dojrzałą i schyłkową część (subfazy) tzw. fazy negatywnej  
NAO, związanej ze znacznym osłabieniem w Europie Środkowej dominującej tu 
cyrkulacji strefowej i wzmocnieniem przepływów południkowych, zwłaszcza 
z sektora północnego. Z prac DUBICKIEJ [1994], MRUGAŁY [2002] oraz wielu in-
nych autorów analizujących opady w tych latach wynika, że w miesiącach z silną 
przewagą napływu mas antycyklonalnych z sektorów: wschodniego i południowe-
go mogą pojawiać się, zwłaszcza w trakcie lub bezpośrednio po okresach dużej 
dynamiki sytuacji synoptycznej, spore opady typu burzowego kompensujące 
w znacznym stopniu silne parowanie. Tłumaczy to dodatkowo brak okresów po-
susznych w wieloleciu „spokoju” (1951–1968), poza 2 wymienionymi latami, 
w których stabilna sytuacja blokadowa sprzyjała utrzymywaniu się długotrwałych 
okresów adwekcji suchych mas ze wschodu i południa. 

Różne warianty, zarówno dominacji którejś z anomalii, jak i ich „współwystę-
powania” w postaci bliskiego następstwa w sąsiednich miesiącach lub kolejnych 
latach (rys. 1) są konsekwencją wspomnianych epok (faz) cyrkulacyjnych i zwią-
zanych z nimi układów pogodowych. Łączą się one z odpowiednimi wielkościami 
niedosytu wilgotności powietrza d, prędkości wiatru v, miesięcznych sum promie-
niowania całkowitego G i opadów P. Na ogół największe wartości d oraz G mają 
związek z największymi wartościami parowania i anomaliami ujemnymi KWB oraz 
brakiem lub znikomą ilością P. Z kolei, co już podkreślono, ekstremalnie wysokie 
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miesięczne lub wielomiesięczne sumy opadów decydują o dodatnich anomaliach 
KWB (rys. 8). Ważną rolę, szczególnie dla charakterystyk okresu letniego, odgry-
wa, dyskutowana wcześniej, duża zmienność opadów w sezonie wegetacyjnym. 
Może ona w poszczególnych latach i miesiącach zarówno zdominować, kompen-
sować jak i potęgować wpływy parowania. Ta zmienność jest jednak podporząd-
kowana rytmom zmian epok i układów cyrkulacyjnych. Do zmienności tej nawią-
zują zarówno bardzo wyraźny 32-33-letni rytm anomalii KWB, jak i mniej wyraź-
ne, pozostałe wyróżnione wieloletnie rytmy: 2,5-, 6-7-, 11-, 14-15- i 28-letnie. 
Najczęściej nakładają się one wzajemnie, dając złożony efekt quasi-rytmiczności 
oraz osłabienia bądź wzmocnienia klimatycznych skutków pierwotnych rytmów.  

Uzyskane wyniki świadczą o falowym przebiegu długookresowej dynamiki 
ekstremów. Wyróżnia się nie tylko tendencja do grupowania tych wartości w pew-
nych dekadach lat i ich braku w pozostałych okresach. Znamienne też, że najwyż-
sze miesięczne i kilkumiesięczne anomalie ujemne występują w 1904 r., a półrocz-
ne i roczne – w latach 1943 (–449 mm dla sum rocznych z okresu IX 1942–VIII 
1943 wobec –421 mm z okresu II 1904–I 1905) i 1992 (–455 mm dla sum rocz-
nych z okresu V 1992–IV 1993). Wyróżnia się rola 1943 r., widoczna na rysunkach 
7. i 8., wyznaczającego początek wyraźnego 11-lecia przełomu lat 40. i pierwszej 
połowy lat 50. XX w., który rozgranicza 2 większe okresy pluwialne: z lat 20. i 30. 
od następnego z lat 1965–1987. Kolejny przełom można łączyć z 1992 r. i najbliż-
szymi mu latami, które być może są znacznikiem następnego okresu anomalii 
ujemnych KWB, poprzedzającego dłuższy czas występowania anomalii dodatnich. 
Pod tym względem lata sąsiadujące z 1992 r. wykazują dużo podobieństw do są-
siadujących z 1904 r. Przemawia za tym kilka poniższych spostrzeżeń. 

Zgodność czasowa wystąpienia najgłębszej anomalii ujemnej 7- i 11-letniej 
sumy KWB w suchym 1953 r., nie jest przypadkowa (rys. 7). Poprzedza go bowiem 
11 lat z dużymi ujemnymi wartościami 2- i 3-letnich sum konsekutywnych. Ciąg 
ten rozpoczyna w 1943 r. wyraźne 2-letnie długotrwałe zmniejszenie wartości sum 
miesięcznych, które przekraczają –100 mm, ale nie stanowią spektakularnych wy-
chyleń od poziomu średniego. Przeciwny charakter mają natomiast ekstrema zwią-
zane z latami 1904 i 1992–1994. Ujemne, bardzo głębokie ekstrema miesięczne, 
o wartościach najniższych poniżej –140 mm, stanowią centrum (1904 r.) lub koń-
czą tam (1994 r.) 7-letnią fazę ujemnych anomalii. Mogą to być ekstrema kilku-
miesięczne, jak w 1904 r. (rys. 1a) lub miesięczna anomalia wartości najniższej, 
jak w 1994 r. (rys. 1e), poprzedzona niemal półrocznym ekstremum niskich warto-
ści 1992 r. Charakterystyczne przy tym jest 5-letnie przesunięcie minimum między 
7- i 11-letnimi sumami konsekutywnych anomalii ujemnych (rys. 7). Wydaje się, 
że jest to związane z klimatyczną reakcją na 11-letni oraz sekularny rytm aktywno-
ści słonecznej. Być może w 1904 r. po 33–34 latach ujawnił się wpływ sekularnego 
maksimum aktywności słonecznej z przełomu lat 1870/1871, a w roku 1992 – se-
kularnego maksimum z przełomu lat 1957/1958. Za taką hipotezą przemawia m.in. 
stwierdzony przez autorów [BRYŚ, 2003; BRYŚ, BRYŚ, 2003] asynchroniczny, prze- 
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Rys. 8. Przebiegi 12-miesięcznych konsekutywnych sum: a) opadu P, b) parowania wskaźnikowego 
Eo (obliczonego z wzoru Bryś), c) klimatycznego bilansu wodnego P – Eo, we Wrocławiu–Swojcu 

w latach 1891–2003 

Fig. 8. The runs of 12-months consecutive sums of: a) precipitation P, b) reference evaporation Eo 
(calculated after the Bryś’s formula), c) climatic water balance P – Eo, in Wrocław–Swojec in the 

years 1891–2003 
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sunięty o ok. 33–35 lat, istotny związek korelacyjny promieniowania całkowitego 
i niedosytu wilgotności powietrza z liczbami Wolfa. Potwierdza to obecna analiza, 
gdyż podobne relacje cechują parowanie wskaźnikowe Eo, opad P i klimatyczny 
bilans wodny KWB. 

Duża inercja i złożoność układu klimatycznego oraz generowane przez ten 
układ pierwotne i wtórne rytmy powodują, że obraz rytmiczności i jej genezy 
wciąż nie jest zbyt klarowny. Wydobyte w pracy krótsze rytmy mają przede 
wszystkim związek z dynamiką cyrkulacyjną i stanowią pochodną wieloletnich 
oddziaływań: hydrosfera – atmosfera – kriosfera – litosfera. W takim też kontek-
ście należy odnosić się do związków quasi-rytmiczności z epokami cyrkulacyjny-
mi, różnie rozgraniczanymi przez różnych badaczy [DEGIRMENDŻIĆ, KOŻUCHOW-
SKI, WIBIG, 2000]. Istotne związki korelacyjne parowania wskaźnikowego oraz 
klimatycznego bilansu wodnego z NAO, które były przez autorów szerzej dysku-
towane we wcześniejszej pracy [BRYŚ, BRYŚ, 2002] znalazły tutaj dodatkowe po-
twierdzenie. Podobnie jak w odniesieniu do opadów [DUBICKA, 1994, MRUGAŁA 
2002], także w odniesieniu do parowania wskaźnikowego i KWB można zauważyć 
silne i istotne związki z typami cyrkulacyjnymi wyróżnionymi przez OSUCHOW-
SKĄ-KLEIN [1978]. W znacznej mierze relacje te w stosunku do opadu i KWB są 
podobne, co jeszcze raz uwypukla znaczenie tego elementu w KWB. Tematyka ta 
jest jednak na tyle bogata i wielowątkowa, że wymaga osobnego, większego  
studium. 

W analizach dłuższych okresów należy brać pod uwagę opad rzeczywisty, żeby 
zlikwidować, widoczny na rysunku 4a, efekt „deformacji kątowej”, czyli pochyle-
nia ekstremalnych wartości KWB względem osi x, który sztucznie faworyzuje 
anomalie ujemne kosztem dodatnich. W związku z tym istnieje potrzeba lepszego 
rozpoznania i zbilansowania deficytów zasobów wodnych w rolnictwie oraz go-
spodarce wodnej. Jednak, nawet bez należytej informacji o wartościach bez-
względnych anomalii, wydobyta w pracy wiedza o pewnej cykliczności ekstremów 
KWB ma mocne uzasadnienie w realnych przejawach zjawiska. Stanowi bowiem 
pochodną rozpoznanych rytmów krótko- oraz długookresowych zmian cyrkulacyj-
nych i klimatycznych. Złożoność i doniosłość problematyki może tylko zachęcać 
do dalszych badań. 

WNIOSKI 

1. Anomalie ujemne sum miesięcznych oraz 2-, 3- i 4-miesięcznych klimatycz-
nego bilansu wodnego KWB występują wyłącznie w sezonie wegetacyjnym, nato-
miast anomalie dodatnie, choć pojawiają się częściej w okresie jesiennym (X–XII), 
jednak najwyższe wartości przyjmują najczęściej w sezonie letnim. Miesiące XI– 
–IV, tworzące zimowe półrocze hydrograficzne, są czasem najmniejszej „podatno-
ści” na anomalie KWB. 
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2. Opady półrocza XI–IV, ze względu na ich sumę i 2-krotnie mniejszą zmien-
ność niż w okresie letnim (V–X), nie tylko odnawiają zapasy wody gruntowej, lecz 
oddziałują również moderująco na 6–12-miesięczne anomalie ujemne KWB, po-
wodując ich wyraźne osłabienie.  

3. Znaczna niestabilność opadów letniego półrocza hydrologicznego (V–X) de-
cyduje najczęściej o anomalności sum KWB. Ma ona związek nie tylko z podzia-
łem na wieloletnie okresy pluwialne oraz relatywnych deficytów opadu, ale rów-
nież, z zależnym od układów cyrkulacyjnych, charakterem opadowym i ewapora-
cyjnym konkretnych lat.  

4. Wyróżnia się tendencja do grupowania się wartości anomalnych KWB 
w pewnych dekadach lat i ich braku w pozostałych okresach. W latach 1951–1969, 
z wyjątkiem suchych lat 1953, 1959 występowały nieduże wartości KWB, jako 
konsekwencja zrównoważonych sum opadu i parowania w dojrzałej oraz schyłko-
wej części tzw. fazy negatywnej Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO).  

5. Zaobserwowano falowy, quasi-cykliczny przebieg długookresowej dynamiki 
ekstremów. Wśród wielu nakładających się rytmów szczególnie mocno zaakcen-
towany jest rytm 33–34-letni, związany prawdopodobnie z opóźnioną reakcją sys-
temu klimatycznego na sekularne zmiany aktywności słonecznej. 

6. Duża inercja i złożoność układu klimatycznego oraz generowane przez ten 
układ pierwotne i wtórne rytmy powodują, że obraz rytmiczności i jej genezy 
wciąż nie jest zbyt klarowny. Wydobyte w pracy krótsze rytmy (poza 11-letnim 
rytmem aktywności słonecznej) mają związek przede wszystkim z wieloletnią dy-
namiką cyrkulacyjną, szczególnie ze zmiennością tzw. epok cyrkulacyjnych i faz 
NAO. 

7. Fazy pozytywne oraz tzw. epoki mieszane NAO, w których dominuje prze-
pływ równoleżnikowy mas powietrza oceanicznego nad Europę Środkową, sprzy-
jają ekstremom parowania wskaźnikowego Eo, opadu P i klimatycznego bilansu 
wodnego KWB. W związku z silną dynamiką atmosfery oraz czasowym tworze-
niem się stabilnych sytuacji blokadowych, szczególnie w mieszanych epokach 
cyrkulacyjnych (1891–1935), okresy dodatnich ekstremów Eo występują prze-
miennie z okresami dodatnich ekstremów P.  

8. Okresy wzmożonej ewaporacji są sprzężone najczęściej z występowaniem 
minimów KWB. Wraz z relatywnym brakiem opadów (szczególnie letnich) poja-
wiają się w sekwencjach 7- lub 11-letnich w trakcie, związanych prawdopodobnie 
z sekularnym bodźcem solarnym, dłuższych przełomów klimatyczno-cyrkulacyj-
nych. Anomalie ujemne wyróżniają tu jako „znacznikowe” lata 1904, 1943 oraz 
1992–1994. Łączą się z nimi odpowiednie wartości niedosytu wilgotności powie-
trza d, prędkości wiatru v, promieniowania całkowitego G oraz układów i typów 
cyrkulacyjnych.  

9. Okresy pluwialne, sprzyjające ekstremom dodatnim P oraz dodatnich warto-
ści KWB, mają związek z subfazami młodzieńczymi i dojrzałymi (lata 70. i 80. 
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ubiegłego wieku) faz pozytywnych NAO lub subfazami pozytywnymi w ramach 
tzw. epok mieszanych (lata 20. i początek lat 30. ubiegłego wieku). 

10. W analizach anomalii KWB w okresach wieloletnich należy uwzględniać 
opad rzeczywisty, żeby zlikwidować sztuczny efekt faworyzowania anomalii 
ujemnych kosztem dodatnich. 

11. W wyniku analizy wieloletniej zmienności ekstremów KWB oraz ich uwa-
runkowań uzyskano możliwość lepszego rozpoznania problematyki suszy i lat 
nadmiernie wilgotnych, pojawiania się tych ekstremów oraz przeciwdziałania ich 
skutkom. 

LITERATURA 

BAC S., 1968. Studia nad parowaniem z wolnej powierzchni wodnej, parowaniem terenowym i ewa-
potranspiracją potencjalną. Zesz. Nauk. WSR Wroc. Melior. 13 nr 80 s. 7–68. 

BRYŚ K., 2002. Nowy wrocławski wzór na parowanie potencjalne. Rocz. AR Pozn. 330. Melior. Inż. 
Środ. nr 23 s. 9–21. 

BRYŚ T., 2003. Variability of saturation deficit at Wrocław in the 20th century and some of its condi-
tions. W: Man and climate in the 20th century. St. Geogr. Uniw. Wroc. 75 s. 203–215.  

BRYŚ K., BRYŚ T., 2002. Wpływ wahań NAO na zmienność warunków wilgotnościowych, radiacyj-
nych, dynamicznych i ewaporacyjnych we Wrocławiu–Swojcu w latach 1946–2000. W: Oscyla-
cja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych I hy-
drologicznych Polski. Pr. zbior. Red. A. A. Marsz, A. Styszyńska. Gdynia: Akad. Morska s. 147– 
–160. 

BRYŚ K., BRYŚ T., 2003. Fluctuations of global solar radiation in the 1901–2000 years at Wrocław and 
their relations to Wolf’s number and circulation changes. W: Man and climate in the 20th century. 
St. Geogr. U. Wroc. 75 s. 189–202.  

BRYŚ K., BRYŚ T., 2004. Dynamika wieloletnich zmian parowania wskaźnikowego oraz klimatycz-
nych bilansów wodnych we Wrocławiu. W: Bilanse wodne ekosystemów rolniczych. Pr. zbior. 
Red. M. Rojek. Monogr. 38 Zesz. Nauk. AR Wroc. 503 s. 120–140. 

DEGIRMENDŻIĆ J., KOŻUCHOWSKI K., WIBIG J., 2000. Epoki cyrkulacyjne XX wieku i zmienność 
typów cyrkulacji atmosferycznej w Polsce. Prz. Geofiz. z. 3–4 s. 221–238. 

DUBICKA M., 1994. Wpływ cyrkulacji atmosfery na kształtowanie warunków klimatu (na przykładzie 
Wrocławia). St. Geogr. 60 Acta Univ. Wratisl. no 1581 ss. 296. 

EWERT A., 2000. Porównanie przestrzennych rozkładów wskaźników kontynentalizmu pluwialnego 
na obszarze Polski. Acta Univ. Nicolai Copernici Geogr. 31 Nauki Mat.-Przyr. z. 106 s. 111– 
–127. 

JAWORSKI J., 1979. Rzeczywisty a wskaźnikowy opad atmosferyczny w zlewni górnej Wilgi. Prz. 
Geofiz. z. 3–4 s. 281–292. 

KOŻUCHOWSKI K., 2004. Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w XX i XXI wieku. 
W: Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian klimatycznych w Polsce. Pr. 
zbior. Red. K. Kożuchowski. Łódź: UŁ s. 47–57. 

ŁABĘDZKI L., BĄK B., 2004. Standaryzowany klimatyczny bilans wodny jako wskaźnik suszy. Acta 
Agrophys. vol. 3 (1) s. 117–124. 

MRUGAŁA SZ., 2002. Opady atmosferyczne o normalnej i anomalnej wysokości na obszarze Polski 
(1951–1990). Rozpr. Habil. 66. Lublin: UMCS ss. 194. 



 K. Bryś, T. Bryś: Ekstremalne wartości klimatycznych bilansów wodnych ...  25 

OSUCHOWSKA-KLEIN B., 1978. Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej. Warszawa: IMGW, WKiŁ 
ss. 192. 

OSUCHOWSKA–KLEIN B., 1991. Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej. Warszawa: IMGW, WKiŁ 
ss. 50. 

ROJEK M., 1984. Ocena rzeczywistego przychodu opadów do powierzchni zlewni na podstawie kli-
matycznych bilansów wodnych i odpływów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 288 s. 103–113.  

Susze na obszarze Polski w latach 1951–1990, 1995. Mater. Bad. Warszawa: IMGW ss. 142. 
TWARDOSZ R., 1997. Homogenizacja serii pomiarów opadów atmosferycznych na stacji meteo-

rologicznej w Krakowie. W: Wahania klimatu w Krakowie (1792–1995). Pr. zbior. Red. J. Tre-
pińska. Kraków: UJ s. 89–95. 

Krystyna BRYŚ, Tadeusz BRYŚ 

EXTREME VALUES OF CLIMATIC WATER BALANCES IN WROCŁAW–SWOJEC 

Key words: atmospheric circulation, climatic water balance, extreme values, precipitation, reference 
evaporation 

S u m m a r y 

The paper presents the dynamics, circulation and radiation conditions of climatic water balances 
KWB in Wrocław–Swojec in the years 1891–2003. Monthly sums and the 2-, 3-, 4-, 6-, 12-months 
sequences of extremes have been analyzed. Also, 2-, 3-, 7-, 11-years and other consecutive sums of 
the parameters have been studied. Climatic water balances of the vegetation season have been cou-
pled with those in preceding periods, especially in the autumn and winter-early spring months, to 
underline the importance of ground water resources for the summer water regime in agroecosystems. 
The results demonstrated fluctuating character of the long-term dynamics of the extremes. There was 
a tendency of concentrating the anomalies in certain decades and their lack in others. The character of 
variations was strongly associated with changes of the North Atlantic Oscillation (NAO) epochs and 
probably with the secular rhythm of solar activity. Analyses of the long-term variability of the ex-
tremes in climatic water balances (the difference between precipitation P and reference evaporation 
Eo) and their determinants allowed for better understanding the problems of droughts and extremely 
wet years in the regional scale. 
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Rys. 2. Wystąpienia ekstremalnych sum miesięcznych oraz 2-miesięcznych konsekutywnych sum wartości P – Eo w latach 1891–2003  
we Wrocławiu–Swojcu (lata od 1890 – kolejne lata: 1–113 od roku 1890 na osi poziomej; od I do XII – kolejne miesiące lub grupy miesięcy) 

Fig. 2. The occurrence of extreme monthly sums and 2-months consecutive sums of P – Eo values in Wrocław–Swojec in the years 1891–2003  
(1–113 – subsequent years since 1890 on the horizontal axis; I to XII – subsequent months or series of months) 
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Rys. 5. Wystąpienia ekstremalnych 3- i 4-miesięcznych (od I do XII – kolejne grupy miesięcy) konsekutywnych sum wartości P – Eo w latach  

1891–2003 we Wrocławiu–Swojcu (lata od 1890 – kolejne lata: 1–113 od roku 1890 na osi poziomej) 

Fig. 5. The occurrence of extreme 3 and 4 months (from I to XII – consecutive series of months) consecutive sums of P – Eo values in the years  
1891–2003 in Wrocław–Swojec (1–113 subsequent years since 1890 on the horizontal axis) 
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Rys. 6. Wystąpienia ekstremalnych 6-miesięcznych konsekutywnych sum wartości P – Eo w latach 1891–2003 we Wrocławiu–Swojcu  
(lata od 1890 – kolejne lata: 1–113 od roku 1890 na osi poziomej) 

Fig. 6. The occurrence of extreme 6-months consecutive sums of P – Eo values in the years 1891–2003 in Wrocław–Swojec (1–113 subsequent years 
since 1890 on the horizontal axis) 
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Rys. 7. Przebiegi konsekutywnych sum wartości P – Eo w latach 1891–2003 we Wrocławiu-Swojcu: a) 2- (2rk) i 3-letnie (3rk), b) 7- (7rk)  
i 11-letnie (11rk)  

Fig. 7. The runs of consecutive sums of P – Eo values in the years 1891–2003 in Wrocław-Swojec: a) 2- (2rk) and 3-years (3rk), b) 7- (7rk)  
and 11-years (11rk)  
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